VERKOOPSVOORWAARDEN

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van
de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van
alle andere, de voorliggende verkoopsvoorwaarden van toepassing.
De consument verklaart alle nodige informatie op de site van VDBweb te hebben verkregen om
zijn bestelling met volledige kennis van zaken uit te voeren.
De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan.
Indien een niet-professionele consument een product aankoopt waarvan achteraf zou blijken dat
het niet in overeenstemming is met de overeenkomst die hij gesloten heeft met VDBweb, zal de
consument VDBweb hiervan schriftelijk verwittigen binnen de twee maanden vanaf de dag waarop
deze consument het gebrek vastgesteld heeft.
Op straffe van onontvankelijkheid zal iedere andere koper, met uitzondering van de nietprofessionele
consument, de aangekochte producten onmiddellijk inspecteren bij levering en zal de koper de
eventuele
gebreken of de niet-conformiteit per aangetekende brief melden aan de VDBweb binnen de vijf dagen
na de
levering en in ieder geval voor het gebruik of de voortverkoop van het product.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet
volledig
betaald zijn, blijven ze eigendom van de VDBweb. Het risico gaat over op de koper bij de
contractsluiting.
De bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt eveneens op risico van
de koper.
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze
aangeduid.
Bij gebreke aan levering binnen de gestelde termijn, als gevolg van overmacht, zal de koper een
aangetekende brief zenden aan VDBweb, waarna deze laatste over een ultieme termijn van tien
werkdagen
beschikt om alsnog te leveren.
In onze verkoopprijzen zijn alle taksen, milieuheffingen, auteursrechten of andere belastingen
niet inbegrepen.
De vervoerskosten zijn, behoudens uitdrukkelijke andere overeenkomst, voor rekening van de koper.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel het Belgische recht
van toepassing.
Foto's van producten op onze website zijn indicatief en worden naar best vermogen door de verkoper
ter
beschikking gesteld. Echter, deze beelden kunnen door overmacht soms afwijken van de
werkelijkheid.
Onze prijzen vermeld op onze website/offertes/bestelbonnen, hetzij als stuksprijzen of als
forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven en officiële wisselkoersen
geldig op de datum van de opstelling van het document. De vermelde prijzen kunnen aangepast worden
indien externe elementen, buiten de wil van de VDBweb, deze prijswijziging noodzakelijk maken.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum behouden wij ons het recht voor
om
na het verstrijken van een bijkomende termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen.

Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van
ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10%
te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook
schadevergoeding
van 10% met een minimum van 200,00 euro, op het verschuldigde bedrag in

rechtswege en zonder
per jaar opbrengen,
een forfaitaire
hoofdsom.

In geval de koper zijn bestelling annuleert nadat zeven werkdagen verstreken zijn sinds de
bestelling
ervan, is de koper verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten bedrage van 15% van
het
bedrag van de bestelling, met een minimum van 50,00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud
voor VDBweb om haar eventuele hogere schade terug te vorderen.
Op alle producten geldt er een standaard garantie van 1 jaar, tenzij er andere voorwaarden gelden
van de fabrikant.
Deze garantie is geldig op voorlegging van de factuur en indien de goederen inclusief drivers en
handleidingen worden
teruggestuurd. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken...) producten vallen niet onder deze
garantie.
Indien er producten worden binnen gebracht als defect en indien er na interne controle blijkt dat
deze producten
toch niet defect zouden zijn, zal er een vaste kost worden aangerekend van 15 euro.
Vanaf 1 juli 2001 is er een verplichte recyclagebijdrage te betalen op elektrische of
elektronische apparaten.
De volledige lijst van de recupel tarieven kan u terugvinden op de website van recupel :
http://www.recupel.be
De Consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder
betaling
van een boete en zonder opgave van motief binnen zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de
levering
van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

